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ELŐTERJESZTÉS  
A Képviselő-testület 2020. július 22-ei rendkívüli testületi ülésére 


 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a TOP-1.4.1.-19-BS1-2019-00001 azonosítószámú, Szeghalmi 
Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése, fejlesztése című pályázattal kapcsolatosan 
az építési munkák kivitelezésére közbeszerzést írt ki, a közbeszerzés lebonyolításra került, mely 
eredményeképpen a nyertes kivitelező Zsigovics Gábor ev. (5520 Szeghalom, Árpád u. 80.) nettó 
102.894.213 Ft-al nyerte el az építési munkát. A kivitelezés költsége a fordított adózás hatálya alá 
tartozik, a kivitelezés teljes összköltsége nettó 102.894.213 Ft + ÁFA, bruttó 130.675.651 Ft.  
 
A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján Szeghalom Város Polgármestere a Képviselő-testület tagjai véleményének 
kikérése után a 24/2020 (05.21) határozattal döntött az eljárás nyerteséről. 
 
Tekintettel arra, hogy a pályázatban beállított kivitelezési költség nettó 72.566.641 Ft + ÁFA, bruttó 
92.159.634 Ft, illetve a nyertes ajánlat nettó 102.894.213 Ft + ÁFA, bruttó 130.675.651 Ft, így a 
különbözet nettó 30.327.572 Ft +Áfa, bruttó 38.516.016 Ft, szükséges a különbözet önerőként 
történő felvállalása a 2020 évi költségvetés terhére. Emellett indokolt az Irányító Hatóság felé 
kérelemmel élni többletforrás igénylés benyújtásával, ami összesen bruttó 38.501.725 Ft lehet, mert 
az egyes tevékenységek tényleges költségeinek alakulása után a projekten belül bruttó 14.291 Ft 
költségátcsoportosítás megengedett a kivitelezési költségsorra, így ezzel az összeggel csökkenthető 
a többletforrás igény összege. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet járuljon hozzá a nettó 30.327.572 Ft +Áfa, bruttó 38.516.016 
Ft kivitelezési többletköltség önerőként történő felvállalásához Szeghalom Város 
Önkormányzatának 2020 évi költségvetése terhére, figyelembe véve, hogy az Önkormányzat az 
Irányító Hatóság felé kérelemmel kíván élni nettó 30.316.319 Ft +Áfa, bruttó 38.501.725 Ft 
többletforrás igénylés benyújtásával. 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján Szeghalom Város Polgármestere a Képviselő-testület tagjai véleményének 
kikérése után a 24/2020 (05.21) határozatban döntött arról, hogy a TOP-1.4.1.-19-BS1-2019-00001 
azonosítószámú, Szeghalmi Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése, fejlesztése 
című pályázattal kapcsolatosan az építési munkák kivitelezésére a közbeszerzés eredményeképpen 
nettó 102.894.213 Ft-al , Zsigovics Gábor ev. (5520 Szeghalom, Árpád u. 80.) ajánlatát fogadja el. 
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Ehhez kapcsolódóan Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 
a pályázatban beállított kivitelezési költség (nettó 72.566.641 Ft + ÁFA, bruttó 92.159.634 Ft), 
illetve a nyertes ajánlat (nettó 102.894.213 Ft + ÁFA, bruttó 130.675.651 Ft), közti nettó 
30.327.572 Ft +ÁFA, bruttó 38.516.016 Ft különbözetet  önerőként felvállalja a 2020 évi 
költségvetés terhére, figyelembe véve, hogy az Irányító Hatóság felé kérelemmel kíván élni 
többletforrás igénylés benyújtásával, ami a projekten belüli megengedett költségátcsoportosítás után  
nettó 30.316.319 Ft +Áfa, bruttó 38.501.725 Ft igény bejelentését teszi lehetővé. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban teljes 
jogkörrel eljárjon. 
 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
  
 
Előterjesztést készítette: Nagy István 
 
Szeghalom, 2020.07.16. 
         Macsári József 
          polgármester 
 





